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ആമുഖം

കർ�ാവായ േയശു�കിസ്തു തെ� സഭെയ�ുറി

��� നിർ�യം ഇ�െന �പസ്താവി��: "ഞാൻ എ
െ�സഭെയ പണിയും; പാതാളേഗാപുര�ൾഅതിെന
ജയി�യി�" ഇതിെ� നിവൃ�ിയാണ് െപെ�െ�ാ
സ്തിെല ആ�സ്നാനം. േയശുവിെ� കന�കാജനനം,
നിമ�നസ്നാനം, പരസ�ശു�ശൂഷ, കഷ്ടാനുഭവം, �കൂ
ശുമരണം, പുനരു�ാനം,സ�ർ�ാേരാഹണം തുട�ിയ
വെയാെ�ചരി�ത�ിൽ ഒരി�ലായി നിറേവറിയതും,
വീ�ുംആവർ�ി�െ�ടാവു�തുംഅ�. അതുേപാ
െല തെ�യാണ് സഭാ�ാപനവും. ആ�സ്നാന
�ാൽ �കിസ്തുേയശു എ� മൂല���ം അെ�ാസ്ത

ല�ാരും �പവാചക�ാരും എ� അടി�ാന�ിേ�ൽ

പണിതിരി�ു�തും, ൈദവ�ിെ� നിവാസമാേക�
തിന് ആ�ദാന�ാൽ വീ�ുംജനനം നൽകി വിശ�ാ

സികളാകു� ക��കെള േചർ�് പണിയെ�ടു�തുമാ

യ വിശു�മ�ിരമാണ് ൈദവസഭ. ആ�സ്നാനം കൂ
ടാെത ആ�ദാനം നട�ുകേയാ, ആ�ാധിവാസം
സംഭവി�ുകേയാ, ആ�ാഭിേഷകേമാ, ആ�മു�ദ
േയാ, ആ�ാ�ാരേമാ ലഭി�ുകേയാ െച��കയി�. ഇ
െതാെ� വ��ിയുെട വീ�ുംജനനസമയ�് ൈദവം

ദാനമായി നൽകു�താണ.് ആ�നിറവാകെ� ൈദവ
കൃപയിലാ�ശയി�് വിശ�ാസി ആർ�ിെ�ടുേ��

തും. ആ�സ്മാനെ��ുറി�് കൂടുതലറിയാൻ ഈ
പുസ്തകം സഹായി�ാെ�െയ�് �പാർ�ി��െകാ�;്

�കിസ്േതശുവിെ�ബ�ൻ
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ആ�സ്നാനം ഒരു വിഹഗവീ�ണം

ആ�സ്നാനെ��ുറി�് സമ�ഗമായി ചി�ി�ു

േ�ാൾ, ഇ�െ� സാഹചര��ിൽ നാല് േചാദ��ൾ

�് ഉ�രം കെ�േ��ത് ആവശ�മാണ.് ഒ�;് ആ
�സ്നാന�ിനായി കാ�ിരി�ണേമാ? ര�;് ആ
�സ്നാനം ആവർ�ി�ുേമാ? മൂ�;് ആ�സ്നാന
�ിന് അടയാളമുേ�ാ? നാല്; െപെ�െ�ാസ്തിൽ
എ�ാവരുംഅന�ഭാഷയിൽ സംസാരി��േവാ?ൈദവവ
ചനം പറയു� ;ു 'ജഡ�ാൽജനി�തു ജഡംആകു� ;ു
ആ�ാവിനാൽ ജനി�തു ആ�ാവു ആകു� .ു' (േയാ
ഹ, 3:6). 'പരിശു�ാ�ാവിൽ അ�ാെത േയശു കർ

�ാവു എ�ു പറവാൻആർ�ും കഴികയുമി� എ�ു

ഞാൻ നി�െള �ഗഹി�ി�ു� .ു' (1െകാരി, 12:3). "െയ
ഹൂദ�ാേരാ യവന�ാേരാ ദാസ�ാേരാ സ�ത��േരാ

നാം എ�ാവരും ഏകശരീരമാകുമാറു ഒേര ആ�ാവി

ൽ സ്നാനം ഏ��ം എ�ാവരും ഒേര ആ�ാവിെന പാ

നംെചയ്തുമിരി�ു� .ു" (1െകാരി, 12:13). ഈ വാക�

�െള�ാം േചർ�ു ചി�ി�ുേ�ാൾ, പരിശു�ാ�ാ
വ് വ��ിയിൽ ഒരു ര�ാമനുഭവമെ��ും, പരിശു�ാ
�സ്നാന�ാലും ആ�ദാന�ാലുമാണ് വ��ി വീ

�ും ജനി�ു�െത�ും വ��മാകും. അ�െന വരു
േ�ാൾ മുകളിൽ ഉ�യി� േചാദ��ൾ അ�പസ�മാ

കും. എ�ിരു�ാലും സത�വിശ�ാസികള�െട ഇടയിൽ
േപാലും വലിയആശയ�ുഴ��ൾ നിലനില്�ു� ഇ

�െ� സാഹചര��ിൽ ഏെതാരു േചാദ��ിനും ഉ

�രം കെ�േ��ത് ൈദവമ�ള�െട ആവശ�മാ

ണ.്ആരുേടയും പഠി�ി�ലുകള�ം ഉപേദശ�ള�ം വില
യിരു�ാെത, നിഷ്പ�മായി ൈദവവചന�ിൽ നി
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�് ഉ�രം കെ��ുവാനാണ് നാം �ശമി�ു�ത.് മാ
നുഷീക വ�ാഖ�ാന�െള പാെട അവഗണി��െകാ�്

ൈദവവചന�ിനു മാ�തം �പാമുഖ�ം െകാടു�ുെകാ

�് നമുെ�ാരുമി�്ഈവിഷയെ���ി ചി�ി�ാം.

ൈദവസഭാ�ാപനം

േയശു ഫിലി�ിെ� ൈകസര�യുെട �പേദശ�ുെവ

�് ഇ �പകാരം അരുളിെ�യ്തു; "ഞാൻ എെ� സഭെയ
പണിയും; പാതാളേഗാപുര�ൾ അതിെന ജയി�യി
�." (മ�ാ, 16: 18). ഇതിെ� നിവർ�ിയാണ് െപെ�
െ�ാസ്തിെലആ�സ്നാനം. േയശു�കിസ്തു സ�ർ�ാ
േരാഹണം െച���ത് എ.ഡി. 33, (AUC 786, Hebrew
Year 3793) െമയ് 14 (ഇ�ാർ, 27) വ�ാഴാഴ്ചയാണ.് പ
�ു ദിവസം കഴി�് എ.ഡി. 33, െമയ്, 24, (സീവാൻ,
6) ഞായറാഴ്ച രാവിെല 9 മണി�ാണ് പരിശു�ാ�ാ
വ്അവേരാഹണം െച���തുംൈ�കസ്തവസഭ�ാ

പിതമാകു�തും. ഒ�ാം നൂ�ാ�ിൽ െയരുശേലമിെല
മാളികമുറിയിെവ�് െപെ�െ�ാസ്തു െപരു�ാളിൽ

നൂ�ിയിരുപതു േപരുമായി ആരംഭി� ഒരു സഭെയ�ുറി

�് പലരും പറ�് േകൾ�ാറു�.് പെ� അ�െന

െയാരു സഭ ൈബബിളിൽ കാണാനി�. േയശു�കിസ്തു
വിെ� സ�ർ�ാേരാഹാണാന�രം ശിഷ��ാർ വാ�ി

േ�ായി പാർ��ലമാണ് മാളികമുറി. "അവർ െയരൂ
ശേലമി�ു സമീപ�ു ഒരു ശ��് ദിവസെ� വഴി

ദൂരമു� ഒലിവ് മലവി�� െയരൂശേലമിേല�ു മട�ി

േ�ാ� .ുഅവിെടഎ�ിയേ�ാൾഅവർ പാർ�മാളി

കമുറിയിൽ കയറിേ�ായി", (അെ�ാ, 1:12, 13). പിെ�
യും പ�ുദിവസം കഴി�ാണ് പരിശു�ാ�ാവ്അവ

േരാഹണം െച���ത.്അെ�ാ, 2:2-ൽ 'വീടു മുഴുവനും
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നിെറ� ഒരു മുഴ�ം ഉ�ായി' എ�ു പറ�ിരി�ു�

തിനാൽ അത് മാളികമുറിയാെണ�് വിചാരി��.
ഇം�ീഷിൽ Houseഎ�ുതർ�മ െചയ്തിരി�ു�ത്

'ഒയികിയ' (oikia) 'ഒയിെകാസ്' (oikos) എ� ര�ു �ഗീ
�ു പദ�െളയാണ.് അതിൽ ഇവിെട ഉപേയാഗി�ിരി
�ു� പദം ഒയിെകാസാണ.് ഒയികിയ എ� പദ�ി
നാണ് വീെട� ഖ�ിതമായ അർ�മു�ത.് ഒയി
െകാസിെന യി�സാേയൽ ഗൃഹം (മ�ാ, 10:6), രാജഗൃ
ഹം (മ�ാ, 11:8), ൈദവാലയം (മ�ാ, 12:4), മനുഷ�
ഹൃദയം (മ�ാ, 12:44), െയരുശേലം (മ�ാ, 23:38),
ദാവീദു ഗൃഹം (ലൂെ�ാ, 1:27), യാേ�ാബു ഗൃഹം (ലൂ
െ�ാ, 1:33), ൈദവഭവനം (എ�ബാ, 3:2), െയഹൂദാ ഗൃ
ഹം (എ�ബാ, 8:8),ആ�ീക ഗൃഹം (1പെ�താ, 2:5),ൈദ
വഗൃഹം (1പെ�താ, 4:17) എ�ിദ�ാതി അർ��ളിലും
നാ�തിേലെറ �പാവശ�ം ഉപേയാഗി�ി���.്അവർ ഒരു
വീ�ിേലാ മാളികമുറിയിേലാ ആണ് ഇരു�ിരു�െത�ി

ൽ മുഴ�ംേക�് മൂവായിര�ിലധികം െയഹൂദ�ാർ എ

�െന വ�ുകൂടും. "അ�ുആകാശ�ിൻ കീഴു�സ
കല ജാതികളിൽ നി�ും െയരൂശേലമിൽ വ�ു പാർ

�ു� െയഹൂദ�ാരായ ഭ�ിയു� പുരുഷ�ാർ ഉ�ാ

യിരു� .ു ഈ മുഴ�ം ഉ�ായേ�ാൾ പുരുഷാരം വ�ു

കൂടി,ഓേരാരു�ൻ താ�ാെ� ഭാഷയിൽഅവർ സം
സാരി�ു�തു േക�� അ�ര�ു േപായി." (അെ�ാ, 2:
5,6). ജനം വ�ുകൂടിയേ�ാൾ പെ�താസ് പതിെനാ�ു
േപേരാടുകൂടി ഇറ�ിെ��ു സംസാരി�� എ��, നി
�ുെകാ�് സംസാരി�� എ�ാണ് എഴുതിയിരി�ു�

ത.് (അെ�ാ, 2:14). �ഗീ�ിൽ മാളികമുറിെയ കുറി�ാ
ൻ 'എെനാജിയൻ' anogeon (മർെ�ാ, 14:15, ലൂെ�ാ,
22:12), 'ൈഹ�െറായിയൻ' hyperoion (അെ�ാ, 1:13,
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9:37, 9:39, 20:8) എ�ി�െന ര�ു പദ�ൾ ആറു
�പാവശ�ം മാ�തമാണു�ത.് ത�ൂലം മാളികമുറിയില
െ��് സ്പഷ്ടം. ഒരു വീടാകാനും തീെര സാധ�തയി�.
ത�ൂലം അവർ ഇരു�ിരു�ത് െയ രുശേലം ൈദവാല

യ�ിെ� കിഴ�ുഭാഗ�ു� ശേലാേമാെ� മ�പ

�ിലായിരു�ുെവ�് നിസംശയം മന�ിലാ�ാം.ഇ�ത
യും ജന�ിനു വ�ുകൂടുവാനും പെ�താസിെ� �പസം

ഗം േകൾ�ുവാനും ഒരു വീേടാ മാളികമുറിേയാ അപ

ര�ാപ്തമാണ.് മാ�തമ� അെ�ാസ്തല�ാരുെട ആദ�
കാല ശു�ശൂഷകൾ എ�ാം ശേലാേമാെ� മ�പ�ി

ൽ ആയിരു�ു എ�ു�തും �ശേ�യമാണ.് (ആെ�ാ,
3:11, 5:12). പിെ�നൂ�ിയിരുപതു േപരുെട കാര�ം.യൂദ
ഒഴി�ുേപായ �ാനേ��് മ�ിയാസിെന തിെര

െ�ടു�ുേ�ാഴാണ് നൂ�ിയിരുപതു േപരു�ായിരു�

ത.് (അെ�ാ, 1:15-26). മാ�തമ� പെ�താസ് നൂ�ി�

െ�ാൻപതു േപേരാടുകൂടി നി�ു െകാ�ു സംസാരി

�� എ�� എഴുതിയിരി�ു�ത;് പതിെനാ�ു േപേരാ
ടുകൂടി നി�ുെകാ�ു സംസാരി�� എ�ാണ.് (അെ�ാ,
2:14). "�കിസ്തുേയശു തേ� മൂല��ായിരിെ� നി

�െളഅെ�ാസ്തല�ാരും �പവാചക�ാരും എ�അ

ടി�ാന�ിേ�ൽ പണിതിരി�ു� .ു" (എെഫ, 2: 20).
"ഞാൻ ന�ായ�പമാണെ�െയാ �പവാചക�ാെരേയാ

നീേ��തി�ു വ�ു എ�ു നിരൂപി�രുത ;ു നീ�ു
വാന� നിവർ�ി�ാനെ�തഞാൻ വ�തു." (മ�ാ, 5:
17, ലൂെ�ാ, 24:25-27, േയാഹ, 1:45, 5:39, �പവൃ, 3: 18,
10:43). േയശു മൂല���ം താൻ തിരെ�ടു� അ

െ�ാസ്തല�ാരും തനി�ു വേര�ിയ കഷ്ട�െളയും

പിൻവരു� മഹിമെയയും കുറി�് �പവചി� �പവാചക

�ാരും (1പെ�താ, 1:10-12) ആണ് ൈ�കസ്തവസഭയു
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െട അടി�ാനം. കൂടാെത പരിശു�ാ�ാവിെ�ആഗ
മനം േയശു ശിഷ��ാേരാട് മാ�തമാണ് പറ�ിരി�ു

�ത.് (േയാഹ, 14:16, 14:26, 15:26, 16: 7,8,അെ�ാ, 1:
8). പരിശു�ാ�ാവിെ� ആഗമനംവെര അവർേപാ
ലും അത് വിശ�സി�ിരു�ി�. അതിനു െതളിവാണ് അ
വർ ത�ള�െട പഴയ െതാഴിലിേല�് മട�ിേ�ായത.്
(േയാഹ, 21:2,3, േയാഹ, 20:22). പിെ��െന നൂ�ിെയ
�� േപെര�ൂടി കൂെട വിളി�ിരു�ും.അെ�ാസ്തല�ാ
ർ ത�ള�െട കൂെട പരിശു�ാ�ാവിെ�ആഗമന�ി

നു സാ�ിയാകുവാൻ തിരെ�ടു� ഒേരെയാരു ശി

ഷ�ൻ മ�ിയാസാണ.് (�പവൃ, 1: 22,25). കൃത�മായി പ
റ�ാൽ,എ.ഡി. 33 െമയ് 24ഞായറാഴ്ച രാവിെല ഒ
ൻപത് മണി�് െയരുശേലം ൈദവാലയ�ിനു കിഴ

�ു ഭാഗ�ു�ായിരു� ശേലാേമാെ� മ�പ�ിൽ

െവ�്, േയശു�കിസ്തുവും അെ�ാസ്തല�ാരും �പവാച
ക�ാരും എ� അടി�ാന�ിലാണ് ൈദവസഭ�ാ

പിതമായത.്

ആ�സ്നാന�ിനായി കാ�ിരി�ണേമാ?

ന�ുെട കർ�ാവായ േയശു�കിസ്തു അെ�ാസ്ത

ല�ാേരാട് 'പിതാവിെ� വാഗ്ദ��ിനായി കാ�ിരി
�ണം' (അ,�പ, 1:4) എ�ു പറ�തിെ� െവളി��ി

ലാണ് ഇ�െനെയാരു ചി� ഉടെലടു�ത.് 'വിശു��ഗ
��ിൽ' നി�് ഈ വാക�ം േചർ�ു� .ു 'അവര,് െയ
റുശേലമിൽ നി�ും വി�� േപാകരുത് എ�ും എ�ിൽ

നി�ും നി�ൾ േക�ി��� പിതാവിെ� വാഗ്ദാന�ി

നായി (അവിെട) വസി�ണെമ�ും താൻ അവേരാട്
ക�ി��.' (�പക്സീസ് 1:4). കൂടാെത അെ�ാസ്തല �പ
വൃ�ികൾ എഴുതിയ ലൂെ�ാസിെ� തെ� സുവിേശ
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ഷ�ിൽ 'ഉയര�ിൽ നി�് ശ�ി ധരി�ുേവാളം നഗ

ര�ിൽ പാർ�ിൻ' (24:49) എ�ുമാണ.് ഇതിേനാട് �കി
സ്തുവിെ� വാ�ുകള�ം േചർ�ു ചി�ി�ാൽ കാര�ം

വ��മാകും. "എ�ാൽ പരിശു�ാ�ാവു നി�ള�െട
േമൽ വരുേ�ാൾ നി�ൾ ശ�ി ലഭി�ി�� െയരൂശേല

മിലും െയഹൂദ�യിൽ എ�ാട�ും ശമര�യിലും ഭൂമിയു

െട അ�േ�ാളവും എെ� സാ�ികൾ ആകും." (�പ
വൃ,1:8). േയശുവിെ� കന�കാജനനം, സ്നാനം, മരണം,
അട�ം, പുനരു�ാനം, സ�ർ�ാേരാഹണം ഇവെയാ
െ�യും െയരുശേലമിലായിരു� .ു ത�ൂലം ൈദവസഭ
യുെട �ാപനവും െയരുശേലമിൽ തെ�യാണ് േവ

�ത് "അവെ� നാമ�ിൽ മാനസാ�രവും പാപേമാ
ചനവും െയരൂശേലമിൽ തുട�ി സകലജാതികളിലും

�പസംഗി�യും േവണം എ�ി�െന എഴുതിയിരി�ു

� .ു" (ലൂെ�ാ, 24:47). ഇതിൽനി�ും ശിഷ��ാേരാട്
കാ�ിരി�ാന� പറ�െത�ും, ഗലീല�ാരായ ശി
ഷ��ാർ (അ,�പ 2:7)ത�ള�െട പ�ണമായ ഗലീലയിേല
�് മട�ിേ�ാകാെത, തെ� വാഗ്ദ��ിനായി െയ
രുശേലമിൽ ത�ണെമ�ാണ് ക�ി�െത�ും വ��

മാകും. േയശു സ�ർ�ാേരാഹണം െച���തിനു മുൻ
�് തേ�, ശിഷ��ാർ ഗലീലയിൽ ത�ള�െട പഴയ

െതാഴിലിേല�് മട�ിേ�ായവരാണ് (േയാഹ, 23:2,3)
എ�ുംകൂടി ചി�ി�ുേ�ാൾ, െയരുശേലം വി��േപാക
രുെത�ാണ് േയശു അവേരാടു പറ�െത�് ഏ�വും

സ്പഷ്ടമാണ.് ഇത് ഒ�ുകൂടി �ഗഹി�ാൻ സഹായക
രമായ മെ�ാരു െതളിവുകൂടിയു�.്; യി�സാേയൽ ജന
�ിന് ൈദവം നിയമി��െകാടു� ഏഴ് വാർഷീക ഉ

�വ�ള�ം �കിസ്തുവിെ� ര�ണ�േവലയ്�് നിഴലു

കളാണ.് നീസാൻ 14 െപസഹ, നീസാൻ 15 'പുളി�ി
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���ം, 'ന�ുെട െപസഹാ�ു�ാട് അറു�െ��ി

രി�ു� 'ു (1െകാരി, 5:7), 'ആകയാൽ പുളി�ി�ായ്മ

െകാ�് ഉ�വം ആചരി�ിൻ' (1െകാരി, 5:8). നീസാൻ
17 ആദ�ഫലെ�രു�ാൾ, '�കിസ്തു നി�ദെകാ�വരിൽ
ആദ�ഫലമായി ഉയിർ�ിരി�ു� .ു' (1െകാരി, 15:20).
സീവാൻ 6 ഞായർ െപെ�െ�ാസ്തു െപരു�ാൾ,
ആദ�ഫല�� നീരാജനം െചയ്തതു തുട�ി ഏഴു ശ

��് എ�ി പിേ��് െകായ്�്െപരു�ാളായ െപ

െ�െ�ാസ്താണ.് ഇത് െയഹൂദ�ാരായ ശിഷ��ാർ
�് ന�വ�മറിയാം.അതുെകാ�ാണ,് "െപെ�െ�ാ
സ്തനാൾ വ�േ�ാൾ എ�ാവരും ഒരു �ല�ു ഒ

�ി�� കൂടിയിരു� "ു (അ,�പ, 2:1) എ�ു കാണു�ത.്
ഇവർ കാ�ിരു�ാലും ഇെ��ിലും െപെ�െ�ാസ്

തുനാൾ വരും, പരിശു�ാ�ാവ് ആ�ാ�െള െകായ്
െതടു�ുകയും െച��ം. പിെ�കാ�ിരു�ുഎ�ുവി
ചാരി�ു�തിൽഎ�ു �പസ�ിയാണ് ഉ�ത.് മാ�തമ
� ൈദവ�ിെ� ദാനം കാ�ിരിെ�� '�പവൃ�ി' കൂ
ടാെത ലഭി�ുകി� എ�ു വ�ാൽ, പരിശു�ാ�ാവി
െന ദാനെമ�� (അ,�പ, 2:38) '�പതിഫലം' എ�ു പറ
േയ�ിവരും.

ആ�സ്നാനംആവർ�ി�ുേമാ?

ആ�സ്നാനംആവർ�ി�ുേമാ എ� േചാദ��ി

ന് ഉ�രം േതടു�തിന് മുൻ�,് െപെ�െ�ാസ്തിെല
ആ�സ്നാനം എ�െനയായിരു�ു എ�ു ചി�ിേ�

�തു�.് െപെ�െ�ാസ്തിെല ആ�സ്നാന�ിന്
ഒരു മുൻകുറിയാണ് സമവീ�ണ സുവിേശഷ�ളിൽ

േരഖ�ടു�ിയിരി�ു� �കിസ്തുവിെ� േമലു� ആ

�സ്നാനം. "ജനം എ�ാം സ്നാനം ഏല്�ുകയിൽ
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േയശുവും സ്നാനം ഏ�� �പാർ�ി�ുേ�ാൾ സ�ർ�ം

തുറ� ,ു പരിശു�ാ�ാവു േദഹരൂപ�ിൽ �പാവു എ
�േപാെലഅവെ�േമൽ ഇറ�ിവ� .ു നീ എെ� �പിയ
പു�തൻ; നി�ിൽഞാൻ �പസാദി�ിരി�ു�ുഎ�ുസ�
ർ��ിൽ നി�ു ഒരു ശബ്ദവും ഉ�ായി" (ലൂെ�ാ,
3:21,22, മർെ�ാ 1:10,11, മ�ാ, 3:16,17). ഇവിെട
ആ�സ്നാന�ിന് മൂ�് അടയാള�ളാണ് ഉ�ത.്
സ�ർ�ം തുറ�ിരി�ു� ,ു േദഹരൂപ�ിൽ �പാവ് എ�
േപാെല പരിശു�ാ�ാവ്, പിതാവിെ� ശബ്ദം. ഇനി
െപെ�െ�ാസ്തിെലആ�സ്നാനം പരിേശാധി�ാം

"െപെ�െ�ാസ്തുനാൾ വ�േ�ാൾ എ�ാവരും ഒരു
�ല�ു ഒ�ി�� കൂടിയിരു� .ു "െപെ��ു െകാടിയ
കാ�ടി�ു�തുേപാെല ആകാശ�നി�ു ഒരു മുഴ

�ം ഉ�ായി, അവർ ഇരു�ിരു� വീടു മുഴുവനും നി
െറ��. "അ�ിജ�ാലേപാെല പിളർ�ിരി�ു� നാവുക
ൾ അവർ�ു �പത��മായി അവരിൽ ഓേരാരു�

െ� േമൽ പതി� .ു (അ,�പ, 2:1-3). സുവിേശഷ�ളി
ൽ സ�ർ�െമ�് പരിഭാഷെ�ടു�ിയിരി�ു� 'ഊറ
െനാസ്' എ� പദം തെ�യാണ് ഇവിെട ആകാശം എ
�ു പറ�ിരി�ു�ത.് 1) അവിെട സ�ർ�മു�് <××>
ഇവിെടയും സ�ർ�മു�.് സ�ർ�ം തുറ�ിരി�ു�ു എ
�ു പറ�ി�ിെ��ിലും, �കിസ്തു വാഗ്ദ�ം പിതാ
വിേനാട് വാ�ി അയ�ു�ത് സ�ർ��ിൽ നി�ാണ.്
മാ�തമ� മുഴ�ം വരു�തും സ�ർ��ിൽ നി�ാണ.്
ത�ൂലം സ�ർ�ം തുറ�ിരി�ുകയാ െണ�് വ��മാ

ണ.് 2) അവിെട പിതാവിെ� ശബ്ദം <××> ഇവിെട മുഴ
�ം. 3) അവിെട േദഹരൂപ�ിൽ �പാവ് എ�േപാെല
പരിശു�ാ�ാവ് <××> ഇവിെട അ�ിജ�ാലകൾേപാെല
പിളർ�ിരി�ു� നാവ്. പരിശു�ാ�ാവിെന ആർ
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�ുംകാണാൻ കഴിയി�. �കിസ്തുവിെ�േമൽ �പെവ�
േപാെല പരിശു�ാ�ാവ് വ� .ു ഇവിെട അ�ിജ�ാലക
ൾേപാെല പിളർ� നാവിെ� രൂപ�ിൽ പരിശു�ാ

�ാവ് വ� .ു പിളർ� നാവ് പരിശു�ാ�ാവിെനയാണ്
കുറി�ു�ത.് ഇതാണ് െപെ�െ�ാസ്തിെല ആ�
സ്നാനം. ഇത് മെ�ാരിട�ുംആവർ�ി�തായി േരഖ
യി�. ഇത് സഭയുെട �ാപനമാണ;് ഈആ�ീയ ച

രി�ത�പ�കിയ ആവർ�ി�െ�ടാവു�ത�. പെ�താസ്
ജാതികൾ�് സ്നാനം നല്കുകയും അവേരാെടാ�ം ഭ

�ണം കഴി�തിെനയും കുറി�് െയരുശേലം സഭയിൽ

വാദമു�ായേ�ാൾ പെ�താസ് അവേരാടു പറ�ത;്
"ഞാൻ സംസാരി�� തുട�ിയേ�ാേഴ�ു പരിശു�ാ
�ാവു "ആദിയിൽ ന�ുെടേമൽ എ�േപാെല അവ
രുെട േമലും വ� "ു (�പവൃ, 11:15)എ�ാണ് പറയു�ത.്
എ�ി�് െപ�െ�ാസ്തിെല ആ�സ്നാന�ിെ�

വ� അനുഭവവും െകാർ�െല�ാസിെ� ഭവന�ിൽ ഉ

�ാേയാ?സ�ർ�ം തുറ�ുകേയാ, മുഴ�ം േകൾ�ുക
േയാ, പിളർ�് നാവ് അവരുെടേമൽ വരികേയാ െചയ്
തി�. തുടർ�ു പെ�താസ് പറയു�ത് �ശ�ി�ുക; "ആ
കയാൽ കർ�ാവായ േയശു�കിസ്തുവിൽ വിശ�സി�

വരായ നമു�ു ത�തുേപാെലഅേത ദാനെ�അവ

ർ�ുംൈദവം െകാടു�ുഎ�ിൽൈദവെ�തടു�ാ

ൻ ത�വ�ം ഞാൻ ആർ? (�പവൃ, 11:17). െയരു
ശേലമിെല ശിഷ��ാരുെട മറുപടിയും േകൾ�ുക; "അ
വർ ഇതു േക�േ�ാൾ മി�ാതിരു� :ുഅ�െനആയാ
ൽ ൈദവം ജാതികൾ�ും ജീവ�പാപ്തി�ായി മാന

സാ�രം നല്കിയേ�ാ എ�ു പറ�ു ൈദവെ� മ

ഹത�െ�ടു�ി." (�പവൃ, 11:18). ജീവ�പാപ്തി�ു� മാ
നസാ�രംഅഥവാ വീ�ുംജനനമാണ് ജാതികളിൽ ന
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ട�ത.്ഇതുതെ�യാണ് േയശു പറ�തും (േയാഹ, 3:
3,6), പെ�താസും (�പവൃ, 2:37-38), പൗെലാസും പറയു
�തും. (1െകാരി, 12:3,13). എ�ാൽ ഇവിെട ആവർ
�ി�െ��ത് എ�ാണ?് ആ�സ്നാനാന�രം ശി
ഷ��ാരിൽ ഉ�ായ ആ�നിറവിനാൽ അവർ സംസാ

രി� അന�ഭാ�െയ� കൃപാവരവുമാണ് ആവർ�ി

�ത.് "എ�ാവരും പരിശു�ാ�ാവു നിറ�വരായി

ആ�ാവു അവർ�ു ഉ�രി�ാൻ നല്കിയതുേപാെല

അന�ഭാഷകളിൽ സംസാരി�� തുട�ി." (അ,�പ, 2:4,
ആ�നിറവ് ആവർ�ി� േവദഭാഗ�ൾ: 4:31, 6:3,
6:5, 6:8, 7:55, 11:24, 13:9, 13:52. അന�ഭാഷയുെട
ആവർ�നം: 10:45, 19:6). ഇനി ര�ുമുതൽ നാലുവ
െര വാക��ളിൽ പറയു�താണ് ആ�സ്നാനെമ�്

വിചാരി�ുക. അേ�ാൾ ഇവിെട സ�ർ�മു�,് മുഴ�
മു�,് പിളർ� നാവു�,് പരിശു�ാ�ാവു�,്അന�ഭാ
ഷയു�.് ഇതും മെ�ാരിട�ുംആവർ�ി�െ��ി�ി�.
പിെ�ആവർ�ി�േതാആ�നിറവുംഅന�ഭാഷയും

മാ�തം. ആവർ�ി�െ�� ആ�നിറവ് സുവിേശഷ
േഘാഷണ�ിനു േവ�ിയായിരു� .ു അന�ഭാഷയാക
െ�; െപെ�െ�ാസ്തിെല അന�ഭാഷേയാട് തുലനം
െച�ാവു� വിധ�ിലായിരു�ി�. െപെ�െ�ാസ്തി
െല അന�ഭാഷകൾ അവിെട കൂടിയ അേനകം െയഹൂ

ദ�ാർ�ും താ�ാ�ള�െട ഭാഷയിൽ ൈദവ�ിെ�

വൻകാര��ളായി മന�ിലായി. (അ,�പ, 2:8,11, ഒ�ു
േനാ�ുക; 1െകാരി, 14:6, 13, 14, 19, 22, 28).എ�ാൽ
ആവർ�ി�െ�� അന�ഭാഷകൾ ആ�ദാന�ിന്

െതളിവ് നൽകുക മാ�തമാണ് െചയ്തത.്

ആ�സ്നാന�ിന്അടയാളമുേ�ാ?
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ആ�സ്നാന�ിെ�ഏകവും �പത��വുമായഅ

ടയാളം അന�ഭാഷയാെണ�് വിചാരി�ു�വരു�.്
അതിനുകാരണം െകാർ�േല�ാസിെ� ഭവന�ാരും,
എെഫെസാസിെല ശിഷ��ാരും ആ�ാവു വ�േ�ാൾ

അന�ഭാഷയിൽ സംസാരി�� എ�ു�താണ.്എ�ാൽ
െപെ�െ�ാസ്തിനുേശഷം ആ�ദാന�ിെ� മൂ�്

അനുഭവ�ളാണ് ൈദവവചന�ിലു�ത.് അത് മൂ
�ുംവ�ത���ളാണുതാനും.ശമര�യിൽഏേതാ ഒരു
അടയാളമാണു�ായത.് െകാർ�േല�ാസിെ� ഭവന

�ാർ അന�ഭാഷകളിൽ സംസാരി��. എെഫെസാസി
െല ശിഷ��ാർ അന�ഭാഷകളിൽ സംസാരി�ുകയും

�പവചി�ുകയും െചയ്തു. മൂ�ിട�ും അനുഭവ�ൾ
വിവിധ�ളാെണ�ിലും �പത��മാെയാരടയാളം ഉ�ാ

യി���.് ഇതിെ� ആവശ�കത എ�ാെണ�് ൈദവ
വചനം നമുെ�ാ�് പരിേശാധി�ാം.കർ�ാവ് ഫിലി
േ�ാസ് മുഖാ�രം വളെര അ�ുത�ള�ം വീര��പവൃ

�ികള�ം െച��കയും, ശമര�ർ കർ�ാവായ േയശു
വിൽ വിശ�സി�് സ്നാനേമല്�ുകയും െചയ്തു. (അ,
�പ, 8:4-13). അതറി� പെ�താസും േയാഹ�ാനും ശ

മര�യിൽ എ�ുകയും, അവർ�ുേവ�ി �പാർ�ി�
േ�ാൾആ�ാവു ലഭി�ുകയും, �പത��മായ ഒരടയാ
ളം ഉ�ാകുകയും െചയ്തു. (അ,�പ, 8:14-18). ഇവിെട
ര�ു കാര��ൾ ചി�നീയമാണ.് ഒ�;്ആ�ദാന�ി
ന് താമസം േനരി�െത�ാണ.് ര�;് അടയാള�ിെ�
ആവശ�െമ�ായിരു� .ു ഒ�;് മ�ായിയുെട സുവിേശ
ഷ�ിൽ പേ�താസ് �കിസ്തുവിെന ഏ��പറയുേ�ാൾ,
'സ�ർ�രാജ��ിെ� താേ�ാൽ' എ� വിേശഷാധികാ
രം �കിസ്തു പെ�താസിനുൈകമാറു�ു�.് (16:14-19).
സ�ർ��ിലും ഭൂമിയിലും െക��വാനും അഴി�ുവാനു
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മു�അധികാരം എ�ാ ശിഷ��ാർ�ും േയശു നൽകു

�ു�.് (മ�ാ, 18:18). പെ� സ�ർ�രാജ��ിേല�്

(സഭ) �പേവശനം നൽകു�തിനു� അധികാരം പ

െ�താസിനു മാ�തമാണ് നൽകു�ത.് ഭൂമിയിൽ െയഹൂദ
െന കൂടാെത ര�ു വിഭാഗ�ൾ കൂടി മാ�തേമയു��.
ഒ�് ശമര�രും, മെ�ാ�് ജാതികള�ം. ശമര�േരാട് സുവി
േശഷമറിയി� ഫിലിേ�ാസിന് സ�ർ�രാജ��ിേല�്

�പേവശനം നൽകു�തിനു� അധികാരം ഇ�ായിരു

� .ു ആ അധികാരം പെ�താസിൽ മാ�തം നിഷിപ്തമാ

യിരു� .ു ഫിലിേ�ാസ് പരിശു�ാ�ാവ് നിറ�വനും

േയശുവിെ� നാമ�ിൽ അ�ുത�ള�ം അടയാള�

ള�ം �പവർ�ി�വനുമാണ.് എ�ി��ം ഫിലിേ�ാസ് സു
വിേശഷമറിയി�ുകയും സ്നാന�ടു�ുകയും െചയ്

തി��ം പരിശു�ാ�ാവ് വ�ി�. എ�ാൽ പെ�താസ്

െകാർ�േല�ാസിെ� ഭവന�ിൽ സുവിേശഷം അറി

യി�േ�ാൾ തേ� പരിശു�ാ�ാവ് വരുകയും െചയ്

തും. ഇവിെട ഫിലിേ�ാസിേന�ാൾ എ�ു വിേശഷത
യാണ് പെ�താസിനു�ത് എ� േചാദ��ിനും ഒ� ഉ�

രേമയു��. 'സ�ർ�രാജ��ിെ� താേ�ാൽ ൈകവശ
മു�വനാണ് പെ�താസ് എ�ാണ.്' ത�ൂലം ഫിലിേ�ാ
സ് സുവിേശഷം അറിയി�േ�ാൾതേ� ആ�ദാനം ന

ട�ാലും പെ�താസ്അവെരഅംഗീകരി�ുകേയാ ൈദ

വസഭയിേല�് �പേവശനം നൽകുകേയാ െച�ി�ായി

രു� .ു ര�ാം അ��ായ�ിൽ പെ�താസിെ� േനതൃത�
�ിൽ െയഹൂദർ�് സ�ർ�രാജ��ിേല�് (സഭ) �പ
േവശനം നൽകു� .ു എ�ാം അ��ായ�ിൽ ശമര�ർ

�് �പേവശനം നൽകു� .ു പ�ാം അ��ായ�ിൽ
ജാതികൾ�് �പേവശനം നൽകു� .ു പെ�താസിെന
സംബ�ി�് താെനാരു പ�ാ െയഹൂദനാെണ�് പ



15

�ാമ��ായ�ിെല സംഭവം െതളിയി�ു� .ു (അ,�പ,
10:9-16). ആദ�ം ദർശനമു�ായത് ജാതീയനായ െകാ
ർ�േല�ാസിനായിരു� .ു ദൂതൻ ദർശന�ിൽ, 'പെ�താ
സ് എ�ുേപരു� ശീേമാെന വരു�ുക' എ�ു പറ
�േ�ാൾ�േ�, െകാർ�േല�ാസ് തെ� ര�ു േവല
�ാെര പെ�താസിെ�അടു�േല�യ��. (അ,�പ, 10:
3,7). പെ� പെ�താസിെന അനുകൂലെ�ടു�ാൻ മൂ

�ു �പാവശ�ം തു��ി ഇറ�ി കാണിേ��തായി വ� .ു
(10:6). ഇതിൽനി�് പെ�താസ് ജാതികേളാട് എ�ത േവ
ർെപ�വനാെണ�് മന�ിലാ�ാം. പെ�താസ് മാ�തമ�
എ�ാ ന� െയഹൂദ�ാരും അ�െന തെ�യാണ.് ശമ
ര�േരാടും െയഹൂദെ� ശ�തുത വളെര വലുതാണ.് (2രാ
ജാ, 14:8-14, 2ദിന, 25:5-13, 17-24, മ�ാ, 10:5, ലൂ
െ�ാ, 9:52-55, േയാഹ, 4:9). ഒരു െയഹൂദൻ ഗലീലയി
ൽ നി�് െയഹൂദ�യിൽ േപാകു�തും, െയഹൂദ�യിൽ
നി�് ഗലീലയിേല�് േപാകു�തും ര�ു �പാവശ�ം

േയാർ�ാൻ മുറി��കട�് േയാർ�ാന�െര�ൂടിയാണ.്
ശമര�യിൽ�ൂടി എള��ം എ�ാെമ�ിരിെ�, ഇര�ി
യിലധികം ദൂരംഅവർസ�രി�ുെമ�ു�ത്അവരു

െട ശ�തുതയുെട തീ�വത െവളിവാ�ു� .ു ത�ുലം ഫി
ലിേ�ാസിെ�ക�ാൽ സ്നാനെ���െവ�ിലും,ത�െള
േ�ാെലആ�ാവ് ലഭി�വരാെണ�് പെ�താസിന് േബാ

ധ�െ��ാൽ മാ�തേമ ൈദവസഭയുെടഅംഗ�ളായിഅ

വെര സ�ീകരി�ുകയു��. അതുെകാ�ാണ് പെ�താ
സിെ� സാ�ി���ിൽ കർ�ാവ് അവർ�് ആ�

ദാനം നൽകിയത.് ര�;് അടയാള�ിെ� ആവശ�െമ
�ാണ് എ�ു�താണ?് ഒ�ാമത് െയഹൂദെ� െപാതു
സ�ഭാവമാണ് അടയാളം േചാദി�ുക എ�ത.് (1െകാ
രി, 1:21). ര�ാമത് പരിശു�ാ�ാവിെനആർ�ുംകാ
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ണാൻ കഴിയി�. (േയാഹ, 3:8). ത�ൂലം അവർ�് ആ

�ാവ് ലഭി�� എ�് പെ�താസിന് േബാധ�മാകണെമ�ി

ൽ, �പത��മാെയാരു അടയാളം ഉ�ാകണം. െകാർ
�േല�ാസിെ� ഭവന�ിൽ സംഭവി�ത് അതിെനാരു

െതളിവാണ.് പെ�താസ് സുവിേശഷം അറിയി�ുെ�ാ
ൾ തേ� അവരിൽ പരിശു�ാ�ാവ് വരുകയും, അവ
െര സ്നാനെ�ടു�ുകയും െച��� .ു (അ,�പ, 10:44-
48). ഇവിെട ചി�നീയമായ ഒരു വിഷയമു�;് െകാർ
�േല�ാസിെന േപാെലാരു ജാതീയ കുടുംബെ� സ്നാ

നെ�ടു�ി സഭയിൽ േചർ�ു�തിേനാട് എതിർ�് കാ

ണി�ാമായിരു�ആറ് െയഹൂദാ �കിസ്ത�ാനികള�െമാ

�ി�ാണ് പെ�താസ് േപായത.് (11:12). അവർ പെ�താ
സ് ക�ിരു� ദർശനം ക�ിരു�ുമി�. യഥാർ��ി
ൽ െകാർ�േല�ാസും കൂെടയു�വരുംഅന�ഭാഷയിൽ

സംസാരി�ു�ത് േക�േ�ാൾ ഈആറുേപരും വിസ്മ

യി��. (10:46). െപെ�െ�ാസ്തിന് ചില നാള�കൾ�്
േശഷം സംഭവി�താകെകാ�് അന�ഭാഷകളിൽ വി

ശ�ാസം വരാ�ി��, മറി�് ജാതികൾ ൈദവ�ിന്
സ�ീകാര�മാെണ�് അവർ വിശ�സി�ിരു�ി� എ�തി

നാലാണ് അതിശയി�ത.് ഈ ആറ് സേഹാദര�ാർ

�ും മന�ിലാകാ� ഒരു ഭാഷയാണവർ സംസാരി�ി

രു�െത�ിൽ, അവെര സ്നാനെ�ടു�ുവാൻ അവർ
പെ�താസിെന അനുവദി�ുമായിരുേ�ാ? പകരം ജാ
തികേളാടു� വിേവചനം എടു�ുകാണി�ാൻ അവ

ർ ഉ�ാഹി�ുമായിരു� .ു െകാർ�േല�ാസിനും കൂ�ർ
�ും എേ�ാ �ഭമം പിടി�ിരി�യാണ�ു പറ�് പ

െ�താസിെന പിൻതിരി�ി�ാൻ �ശമി�ുമായിരു� .ു
െപെ�െ�ാസ്തുനാളിൽ െയരുശേലമിൽ വ� സ�

ർശകർ�് േബാധ�മായതുേപാെല (�പവൃ, 2:11), ത�
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ൾ�് മന�ിലാകു� ഭാഷയിൽ അവർ ൈദവെ�

സ്തുതി�ു�തുേക�് ഇവർ�ും പൂർ� േബാധ�ംവ

�ു എ�ുേവണം മന�ിലാ�ാൻ. ഇ�ലി�ാരനായ
െകാർ�േല�ാസ് തെ� സ�� ഭാഷയായ ല�ീനിൽ

സംസാരി�ു�േതാ, േറാമാ സാ�മാജ��ിെല ഔേദ�ാ
ഗിക ഭാഷയായ �ഗീ�ിൽ സംസാരി�ു�േതാ ഒരുഅ

�ുതമായിരി�യി�, മറി�് േറാമാ�ാരന് അപരിചിത
മായ എ�ബായഭാഷയിൽ െയഹൂദന�ാ� ഒരാൾ ൈദ

വെ�മഹത�െ�ടു�ു�ത് അ�ുതം തെ�യായിരി

�ും. ശമര�യിെല കാര�വും ഇതിൽനി�് വിഭി�മായി
രി�ി�. അവിെടയും ഒരടയാളം ഉ�ായിരു� .ു അത്
ശിേമാൻ ക�താണ.് (8:18). അത് അന�ഭാഷയാെണ
�ിൽ, േപഗൻ മത�ിേലാ മ�� ജാതീയമത�ളിേലാ ന
ട��� േകവലം അവ��മായ ഒരു ജ�നം ആയിരി

�ി�. (മ�ാ, 6:7). മറി�് പെ�താസിനും േയാഹ�ാ
നും മന�ിലാകു� വ��മായ ഭാഷ തെ�യായിരി

�ും. ഇതിെനാരു െതളിവാണ് പതിെനാ�ാം അ��ാ
യം. ജാതികെള സ്നാനെ�ടു�ിയതിെന�ുറി�് െയ
രുശേലം സഭയിൽ വാദമു�ായേ�ാൾ,' പരിശു�ാ�ാ
വ്ആദിയിൽ ന�ുെടേമൽ എ�േപാെലഅവരുെടേമ

ലും വ� 'ു (അ,�പ, 11:15) എ�് പെ�താസ് െതളിയി

�ു�ത് ഈ അന�ഭാഷയുെട െവളി��ിലാണ.് പരി
ശു�ാ�ദാനം നട� വസ്തുത ഒരടയാളം കൂടാെത

പെ�താസിന് സ�യമായി േബാധ�െ�ടുകേയാ, മ���വ
െര േബാധ��ടു�ുവാേനാ സാധ�മ�. ത�ിമി�ം െയ
രുശേലമിെല സേഹാദര�ൾ പറ�തും �ശേ�യമാ

ണ.് "അവർഇതു േക�േ�ാൾ മി�ാതിരു� :ുഅ�െന
ആയാൽ ൈദവം ജാതികൾ�ും ജീവ�പാപ്തി�ായി

മാനസാ�രം നല്കിയേ�ാ എ�ു പറ�ു ൈദവ
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െ�മഹത�െ�ടു�ി." (അ,�പ, 11:18).

എെഫെസാസിെല സംഭവം കുറ��കൂടി വ�ത��മാ

ണ.്അവിെട പെ�താസിെ�ആവശ�മി�. കാരണം ഭൂമി
യിലു� സകല മനുഷ�െരയും �പതിനിധീകരി�� െകാ

�് െയഹൂദനും, ശമര�നും, ജാതികൾ�ും കർ�ാവ്
പെ�താസ് മുഖാ�രം സ�ർ�രാജ��ിേല�് �പേവശ

നം നൽകി�ഴി� .ുഎ�ിലുംഎെഫെസാസിൽസംഭ
വി� കാര��ൾ ചി�ിേ��തു�.് േയാഹ�ാെ�
സ്നേമ�ിരു�വർ ര�ാമെതാരി�ൽ�ൂടി കർ�ാ

വായ േയശുവിെ� നാമ�ിൽ സ്നാനേമൽ�ുകയും,
െപൗെലാസ് അവർ�ുേവ�ി �പാർ�ി�േ�ാൾ പരി

ശു�ാ�ാവും കൃപാവര�ള�ം അവർ�് ലഭി�ുക

യും െചയ്തു. (അ,�പ, 19:1-7). ഇവിെട പരിശു�ാ�ാ
വ് അന�ഭാഷേയാടും �പവചനേ�ാടും കൂെട െവളിെ�

�ത് എ�ിനാെണ�് മന�ിലാ�ണം. അവേരാടു സു
വിേശഷം അറിയി�തും േയാഹ�ാെ� സ്നാനം കഴി

�ി�തും അെ�ാേ�ാസാണ.് താൻ ആ�ാവിൽ എരി
വു�വൻ ആയിരുെ��ിലും ൈ�കസ്തവസ്നാന

െ��ുറി�് അറിവു�വൻആയിരു�ി�. (�പവൃ, 18:
25). യഥാർ��ിൽ ഇവിടെ� വിഷയം ആ�ദാന

മ�; ൈ�കസ്തവസ്നാനമാണ.് െപൗെലാസിെ� േചാദ�
�ിൽനി�്അത് വ��മാണ;് 'നി�ൾൈകെ�ാ�
സുവിേശഷം ഏതാെണ��; സ്നാനേമതാെണ�ാണ്
േചാദ�ം.' (�പവൃ, 19:3). േയാഹ�ാൻ അവരുെട ദൃഷ്ടി
യിൽ ഒരു കുറ� പു�ിയ�. ൈദവം ആെര കർ
�ാവും ര�ിതാവുമാ�ി െവ��േവാ ,ആ �കിസ്തുവി

െന സ്നാനം കഴി�ി�യാളാണ.് ആ ശിഷ��ാർ ര�ാ

മെതാരി�ൽ കൂടി േയശുവിെ� നാമ�ിൽ സ്നാന

േമൽ�ുേ�ാൾ, അവർ�ു �പത��മായ കൃപാവര
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�ൾ ലഭി�ിെ��ിൽ, അഥവാ അവർ�ു പരിശു�ാ
�ാവിെന വ��ിപരമായി അറിയാൻ കഴി�ിെ��ി

ൽ,അവർ േയശുവിലു� സ്നാനെ�സംശയി�ാൻ

ഇടയാകുമായിരു� .ുഞ�ൾ മുേ� ഇരു�േപാെല ഇ
േ�ാഴുമിരി�ു� .ു േയശുവിെ� നാമ�ിൽ സ്നാനേമ
�ി��ം ഒരു വ�ത�ാസവുമു�ായി� എ�ു പറയുമായിരു

� .ു ത�ൂലം അവർ�് അടയാളേ�ാടുകൂടി ആ�

ദാനം നൽേക�ത് സ�ർ��ിെ�ആവശ�മായിരു� .ു
മാ�തമ� െപൗെലാസ് അവരുെടേമൽ ൈകെവ�തും

അവർ�ുേവ�ി �പാർ�ി�തും പരിശു�ാ�ാവിനു

േവ�ിയ�. കാരണം പരിശു�ാ�ാവ് ആരുെടയും

ൈകെവ�ിെ�ഫലവും �പാർ�നയുെട മറുപടിയുമ�.
�പത��ത ൈദവ�ിെ� വാഗ്ദ�വും ദാനവുമാണ.്
(അ,�പ, 1:4, 2:38). െപൗെലാസ് ൈകെവ�തും �പാർ
�ി�തും കൃപാവര�ൾ�ു േവ�ിയാണ.് അതിന്
േവദപുസ്തക�ിൽ െതളിവുമു�.് (2തിെമാ, 1:6).
(കൂടുതലറിയാൻ 'വിശ�സി�ി�� പരിശു�ാ�ാവിെന
�പാപി��േവാ?'എ�പുസ്തകം കാണുക).

െപെ�െ�ാസ്തിൽഎ�ാവരുംഅന�ഭാഷകളിൽ

സംസാരി��േവാ?

ആ�സ്നാന�ിെ�ഏകവും �പത��വുമായഅ

ടയാളമ� അന�ഭാഷ എ�തിന് െതളിവ് െപെ�െ�ാ

സ്ത് അനുഭവ�ിൽ തെ�യു�.് ര�ാം വാക�ം; വീ
ടു മുഴുവൻ നിറ� ഒരു മുഴ�മ�ായി -- വീടു മുഴുവൻ
നിറെ�ാരു മുഴ�ംആെര�ിലുെമാരാൾ േക�ിെ��് പ

റയാൻ പ�ി�. മൂ�ാം വാക�ം; പിളർ�ിരി�ു� നാവു
കൾഅവരിൽഓേരാരു�െ� േമൽ പതി�ു -- (ea-
ch of them) അതിൽനി�് ആരും ഒഴിവായി�. നാലാം
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വാക�ം; എ�ാവരും പരിശു�ാ�ാവ് നിറ�ു -- പരി
ശു�ാ�ാവും എ�ാവർ�ും ലഭി��. അടു� ഭാഗം;
ആ�ാവ് അവർ�് ഉ�രി�ാൻ നൽകിയതുേപാെല

അന�ഭാഷകളിൽ സംസാരി�� തുട�ി. (അ,�പ, 2:2-4).
മുഴ�ം വീടു മുഴുവൻ നിെറ��. പിളർ� നാവ് എ�ാ
വരുെടേമലും പതി� .ു എ�ാവരും പരിശു�ാ�ാവ്
നിറ� .ുഎ�ാവരുംഅന�ഭാഷസംസാരി��െവ�് േര
ഖ�ടു�ാത് എ�ാണ?് ഇവിെട എ�ാവരുംഅന�ഭാഷ
സംസാരി�ിരു�ു എ�ിൽ, ഒരമിത കൃതൃ�ിെ� ആവ
ശ�മി�. ഈ വാക�ം മലയാളം ൈബബിളിൽ നി�ും വ�

�മായി മന�ിലാ�ാം. "അവർ എ�ാവരും പരിശു
�ാ�ാവിനാൽ പൂരിതരായി. പരിശു�ാ�ാവ് ഭാഷ
ണവരം നൽകിയതനുസരി�് അവർ അന�ഭാഷകളിൽ

സംസാരി�ാൻ തുട�ി." (2:4). മ�� ചില പരിഭാഷകൻ
കൂടി കാണുക; 'പരിശു�ാ�ാവ് അവർ�ു നല്കിയ
�പകാരം, വിവിധ ഭാഷകളിൽ അവർ സംസാരി�� തുട
�ി. (വിശു��ഗ�ം). 'ആ�ാവുെകാടു� ഭാഷണവ

രമനുസരി�് അവർ വിവിധ ഭാഷകളിൽ സംസാരി�ാ

ൻ തുട�ി.' (പി.ഒ.സി). 'ആ�ാവ് െകാടു� കഴിവനു

സരി�് വ�ത�സ്ത ഭാഷകളിൽ സംസാരി�ാൻ തുട�ി'
(പു.േലാ.ഭാ). 'ആ�ാവ് അവർ�് ഉ�രി�ാൻ െകാടു

�ും�പകാരം മറുഭാഷകളാൽ പറ�ുതുട�ി.' (ഗു�
ർ�്). 'സംസാരി�ുവാൻആ�ാവ് അവർ�് (വരം) ന
ൽകിയതുേപാെല അവർ പല ഭാഷകളിൽ സംസാരി

��.' (മാ.ക�നാർ)ആ�ാവ്ആർെ�ാെ� ഭാഷണ
വരം നൽകിേയാ അവെരാെ� അന�ഭാഷകളിൽ സം

സാരി��. െകാരി��േലഖന�പകാരം എ�ാവർ�ും ഒേര
വരംതേ� ലഭി�ണെമ�് ശഠി�ുവാനും പാടി�. (1
െകാരി, 12:4-31). മാ�തമ� �പവൃ�ി 2:15 വാക��പ
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കാരം പെ�താസ് അന�ഭാഷയിൽ സംസാരി�ി�ിെ��ും

വ��മാണ.് െപെ�െ�ാസ്തിൽ ശിഷ��ാർ പറ�
അന�ഭാഷകൾ േക�ി��ം മന�ിലാകാെതഅവെര ലഹ

രി പിടി�വെര�് പരിഹസി�വേരാടാണ് പെ�താസ് സം

സാരി�ു�ത.് താൻ പറയു�ത;് 'ഇവർ ലഹരി പിടി�
വര�' എ�ാണ.് (2:15). പെ�താസ് അന�ഭാഷ സംസാ
രി�ിരു�ുെവ�ിൽ 'ഇവർ'എ�� 'ഞ�ൾ'എ�ു പറ
യുമായിരു� .ു 'ഞ�ൾ' എ�ുപേയാഗി�ാൻ മൂലഭാ
ഷയിൽ വാ�ുകളി� എ�് വിചാരി�രുത.് 'എസ്െമ
ൻ' (ഞ�ൾ) എ�ു പുതിയനിയമ�ിൽ അേനകം

�പാവശ�മു�.് െപെ�െ�ാസ്തിൽ മ�� ശിഷ��ാർ

അന�ഭാഷകളിൽ സംസാരി�േ�ാൾ, പെ�താസിനു മാ
�തം വര�െളാ�ും കി�ിയിേ�െയ�് നിഷ്പ�ബു�ി

കൾ േചാദിേ��ാം. െപെ�െ�ാസ്തിെല അന�ഭാഷ
കൾ േകവലം ഒരടയാളമായിരു�ി�. �പത��ത അന�ഭാ
ഷകളിൽ അവർ സുവിേശഷം അറിയി�ുകയായിരു

� .ു അവിെട ഓടി�ുടിയ വിവിധ ഭാഷ�ാരായ െയ
ഹൂദ�ാർ താ�ാ�ള�െട ഭാഷയിൽ ൈദവ�ിെ� വ

ൻകാര��ളാണ് േക�ത.് (2:8,11).എ�ാൽഅന�ഭാഷ
�ാരിൽ നി�് ൈദവ�ിെ� വൻകാര��ൾ േക�് �ഗ

ഹി�വേരാട�, പെ�താസ് സ��ഭാഷയിൽ സംസാരി

�ു�ത.് അന�ഭാഷയിൽ സംസാരി� ൈദവ�ിെ�

വൻകാര��െള വിശ�സി�ാെത, ഇവർ പുതുവീ�്

കുടി�ിരി�ു�ു എ�ു പരിഹസി�വേരാടാണ് പെ�താ

സ് സ��ഭാഷയിൽ സംസാരി�ു�ത.് ഫല�ിൽ ര
�ുകൂ�രും ൈദവ�ിെ� വൻകാര��ളാണ് �പസ്താ

വി�ത.് അന�ഭാഷയിലും, സ��ഭാഷയിലും. ഇതിെനാ
രു െതളിവാണ് 4:30,31 വാക�ം; "െസൗഖ�മാ�ുവാൻ
നിെ� ൈക നീ���തിനാലും നിെ� പരിശു�ദാസനാ
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യ േയശുവിെ� നാമ�ാൽ അടയാള� ള�ം അ�ു

ത�ള�ം ഉ�ാകു�തിനാലും നിെ� വചനം പൂർ�

ൈധര�േ�ാടും കൂെട �പസ്താവി�ാൻ നിെ� ദാസ�ാ

ർ�ു കൃപ നല്േകണേമ. ഇ�െന �പാർ�ി�േ�ാൾ
അവർ കൂടിയിരു� �ലം കുലു�ി; എ�ാവരും പരി
ശു�ാ�ാവു നിറ�വരായി ൈദവവചനം ൈധര�

േ�ാെട �പസ്താവി��."ഇതിൽനി�ുംഒരു കാര�ം പക
ൽേപാെല വ��മാണ,് െപെ�െ�ാസ്തിെല ആ�
സ്നാന�ിന് അടയാളെമാ�ും ഉ�ായിരു�ി�. (2:2,
3).ആ�നിറവിന് അടയാളമു�ായിരു� .ുഅത് ൈദ
വവചനംൈധര�േ�ാെട �പസംഗി�ുകയായിരു� .ു ഒ
രു കൂ�ർഅന�ഭാഷയിലും, പെ�താസ് സ��ഭാഷയിലും.
അെ�ാസ്തല �പവൃ�ികളിെല മ�� േവദഭാഗ�ള�ം

ഈ വസ്തുത ശരിെവ�ു�താണ.് (4:8, 31, 6:8-7:53,
13:9-12). മാ�തമ� പെ�താസ് ഒഴിെകയു� ശിഷ��ാർ

മാ�തമാണ്അന�ഭാഷകളിൽസംസാരി�െത�ുംെതളി

യു� .ു ൈദവവചന�ിൽ നി�് പരിേശാധി�് ഉറ��വ
രു�ുക; എ�ി�� മാ�തം വിശ�സി�ുക. അതിനായി
കരുണാമയനായ ന�ുെട ൈദവം എ�ാവെരയും സ

ഹായി�െ�െയ�് �പാർ�ി��െകാ�;്

16/09/2014 �കിസ്േതശുവിെ�ബ�ൻ

േഫാർ�്െകാ�ി േറായിആൻ�ഡൂസ്


